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Abstrakt  

Bakgrund: Vi människor lever allt längre och medellivslängden förväntas bara stiga allt mer för 

varje år. Samtidigt har vi en strävan efter att åldras med en välbehållen hälsa. Därför är det idag 

av högsta vikt att samhället arbetar för att främja hälsan hos befolkningen. Fysisk aktivitet är en 

faktor som har visat sig bidra till många positiva hälsoeffekter. Fysioterapeuten tillhör den 

yrkeskategori som har en huvudsaklig uppgift i folkhälsoarbetet. Den kan hjälpa människan att ta 

till vara på sina egna resurser och arbeta hälsofrämjande, framförallt med fysisk aktivitet som ett 

verktyg. Syfte: Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur äldre individer aktiva inom 

pensionärernas riksorganisation resonerade kring fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv.  

Metod: Fyra individer aktiva inom en pensionärsförening i norra Sverige mellan åldrarna 66-95 

år deltog i denna intervjustudie. Halvstrukturerade intervjuer utfördes och analyserades sedan 

genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det bildades tillslut tre huvudkategorier, alla med 

två underkategorier vardera. Detta var de tre huvudkategorier som växte fram genom 

intervjuerna, ”Aktivitetsmönstret från barndomen lever kvar”, ”God hälsa trots sjukdom” och 

”Att bevara intresse för aktivitet”. Konklusion: Denna studie har förmedlat att 

aktivitetsmönstret från barndomen i mångt och mycket lever kvar även i vuxen ålder. Att 

sjukdom är en del av livet, men att man trots det kan ha en god hälsa och aktiv livsstil. Att 

sociala aspekter är en motivationsfaktor för aktivitet och att det går att hitta drivkraften i 

varandra för att upprätthålla en aktiv livsstil. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, hälsa, äldre.   
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Bakgrund 

 

Hälsosamt åldrande 

Vi människor lever allt längre. Den förväntade medellivslängden i Sverige under femårsperioden 

2009-2013 var för kvinnor nästan 84 år och för män 80 år, och medellivslängden förväntas bara 

stiga allt mer för varje år (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). World Health Organization 

(WHO, 2015a) definierar individer över 65 år som äldre, “Most developed world countries have 

accepted the chronological age of 65 years as a definition of 'elderly' or older person…” Skog 

och Grafström (2013) menar på att det är svårt att sätta en biologisk gräns för ålderdomen och att 

det naturligt har blivit så att samhället valt att dra den gränsen vid pensionsåldern. Lennartsson 

och Heimersson (2009) uttrycker i sin bok att äldre personer är individer över 65 år som alla 

åldras i olika hastighet beroende på förutsättningar av arv och miljö.  

 

Att använda sig av ordet hälsa i kombination med åldrande är högst aktuellt i dagens samhälle 

(Foroushani., et al. 2014). WHO (1948) beskriver hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro från sjukdom”. Författarna Skog & 

Grafström (2013) skriver i sin bok att syn- och hörsel försämringar, förlängd reaktions- och 

betänketid, nedsatt koncentartionsförmåga samt åldersrelaterad glömska är åldersförändringar 

som nästan ingen av oss kommer ifrån. Även fast dessa nedsättningar är vanligare vid stigande 

ålder menar författarna på att man ej skall förknippa åldrande med sjukdom (Skog och 

Grafström, 2013).   

 

Välbefinnande och livskvalitet är två relativt sammanflätade begrepp som ofta används vid 

definiering av begreppet hälsa (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012; WHO, 

1948). Nationalencyklopedin [NE] (2015a) beskriver välbefinnande som en känsla av att må bra. 

SBU (2012) menar på att “Livskvalitet är ett brett och sammansatt mått på individens egen 

värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande” och WHOQOL group (1995) 

antyder att livskvalitet är ett subjektivt mått på individens egen tolkning av sin livssituation. 

Skog och Grafström (2013) hävdar att det goda åldrandet innefattar ett liv med hög självupplevd 

livskvalitet och välbefinnande.  
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Holm & Severinsson (2013) vill i sin litteratursammanställning få ökad kunskap om vad 

äldre personer har för uppfattningar om hälsa och ohälsa. Resultatet i studien pekar på att 

en god självupplevd hälsa är förknippat med en positiv och försonande inställning till livet, 

och att nyckeln till att uppleva en god hälsa mycket handlar om att finna sysselsättningar 

som får individen att känna sig meningsfull i samhället. Folkhälsomyndigheten (2015a) 

definierar hälsosamt åldrande som ”En process där möjligheterna till fysisk, social och 

psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett 

självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder”.  

 

Hälsofrämjande åtgärder 

Ordet ”fysisk” skulle kunna förklaras som ett fenomen som bland annat har att göra med kroppen 

och alla dess funktioner. Innebörden av själva ordet skulle vidare kunna tolkas som motsatsen till 

begreppet psykisk (NE, 2015b). Folkhälsomyndigheten (2015b) har valt att definiera fysisk hälsa 

som ”..hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga 

aktiviteter ingår”. Fysisk hälsa är starkt sammanknippat med fysisk aktivitet och det finns idag 

stark evidens för att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter bland mänskligheten 

(Folkhälsomyndigheten, 2013; Warburton, Nicol & Bredin, 2006; WHO, 2015b). 

 

NE (2015c) använder kamratlig som en synonym till social. I en studie skriven av Gabriel & 

Bowling (2004) framkommer det att en god relation med familj, sambo och vänner samt ett 

socialt stöd och nätverk ökar livskvaliten hos personer över 65 år.  NE (2015d) använder själslig 

som en synonym till psykisk. Lägger man då ihop det med WHO:s (1948) definition av hälsa 

skulle man kunna förklara psykisk hälsa som ”själsligt välbefinnande”. Vidare beskriver WHO 

(2014) att psykisk hälsa är mer än bara frånvaro från psykiska sjukdomar. Den psykiska hälsan 

avgöras av socioekonomiska, biologiska och miljömässiga faktorer (WHO, 2014). Det finns 

studier som pekar på att dessa faktorer påverkar den psykiska hälsan (Garin, Olaya, Miret, 

Ayuso-Mateos, Power, Bucciarelli & Haro, 2014; Gallo, Monteros & Shiypuri, 2009) och att 

hälsofrämjande arbete är en framgångsfaktor som bidrar till att människan kan uppleva åldrandet 

som en behaglig och njutbar del av livet (Foroushani., et al. 2014).  
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Hälsosamt åldrande och aktivt åldrande är två väldigt debatterade områden i nutiden (European 

network for action on ageing and physical health [EUNAAPA], 2014; Folkhälsomyndigheten, 

2015a; WHO, 2012; WHO, 2015c). Enligt WHO (1986) innebär ett hälsofrämjande arbete att 

man ser till att människor stärker eller bibehåller sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

WHO (2012) ser ökningen av andelen äldre som en tillgång i samhället och därför har de 

utformat ett utkast till en handlingsplan som skall gälla mellan åren 2012-2020, med fokus på att 

främja det hälsosamma åldrandet. Målet med handlingsplanen är att de äldre skall kunna leva 

längre med en god hälsa och därmed kunna vara aktiva. Det skall finnas möjlighet till god vård 

och sociala tjänster efter individens behov. De äldre skall behandlas jämnlikt trots ålder, de skall 

känna delaktighet och värdighet oavsett hälsa och beroendestatus (WHO, 2012).  

 

År 2005 grundades ett Europeiskt nätverket med tydliga visioner om att förbättra hälsa och 

livskvalitet hos äldre personer genom fysisk aktivitet. Nätverket arbetar med evidensbaserad 

fakta och under året 2014 fick de ett europeiskt bidrag för att utveckla och sprida en läroplan om 

hur man kan öka fysisk aktivitet och minska stillasittande bland äldre vuxna. Planen är tilltänkt 

att kunna användas som ett utbildningsmaterial i folkhälsa, hälso-sjukvård och inom 

organisationer. De anser att deras arbete är ett första steg i rätt riktning mot ett aktivt åldrande 

och att de så här långt gjort stora framsteg. På deras hemsida kan man följa arbetet (EUNAAPA, 

2014).  

 

Folkhälsomyndigheten (2015c) i Sverige har satt upp elva nationella folkhälsomål, med 

förhoppningar om att ”..skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen". Där är fysisk aktivitet ett av de elva nationella målområdena 

(Folkhälsomyndigheten, 2015c). Fysioterapeuten tillhör den yrkeskategori som har en 

huvudsaklig uppgift i folkhälsoarbetet. Den kan hjälpa människan att ta till vara på sina egna 

resurser, arbeta hälsofrämjande och rehabiliterande med framförallt fysisk aktivitet som ett 

verktyg (Fysioterapeuterna, 2015). Om en individ som besöker fysioterapeuten är otillräckligt 

fysisk aktiv ur hälsosynpunkt och om fysioterapeuten menar på fysisk aktivitet i det aktuella 

fallet kan användas som behandling för att lindra eller motverka sjukdom kan denne få ordinerad 

individanpassad fysisk aktivitet på recept, ”FaR” utskriven (Folkhälsomyndigheten, 2011).  
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En förutsättning för at få detta recept är att individen självständigt kan utöva träning i vardagen 

och samtidigt påvisar intresse för att själv vilja förändra sitt beteende gällande fysisk aktivitet. 

Med hjälp av receptet har fysioterapeuten goda möjligheter att implementera fysisk aktivitet 

bland befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2011). Att använda sig av fysisk aktivitet på recept 

har visat sig öka aktivitetsnivån hos människor både på kort och lång sikt (Galaviz, Lévesque & 

Kotecha, 2013; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). Med detta sagt betyder det inte 

att man måste vara otillräckligt fysisk aktiv eller uppleva en funktionsnedsättning för att få 

vägledning, då fysioterapeuten även arbetar mycket med förebyggande hälsoåtgärder 

(Fysioterapeuterna, 2015). 

 

Den fysiska aktivitetens betydelse 

WHO (2015b) beskriver fysisk aktivitet som all kroppslig rörelse som produceras av 

skelettmuskler och som kräver energi. De inkluderar rörelse under arbete, lek, utförande av 

vardagssysslor och fritidsaktiviteter till fysiska aktiviteter. Vidare anser WHO (2015b) och även 

författarna Warburton, Nicol & Bredin (2006) att fysisk aktivitet har många positiva 

hälsoeffekter. Det har bland annat visat sig minska risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa, högt blodtryck och vissa cancersjukdomar.  

 

Statens folkhälsoinstitut (2009) menar på att mötesplatser för äldre ofta är en ingång till fysisk 

aktivitet och sysselsättningar som kan bidra till att de äldre känner sig behövda och delaktiga i 

samhället. I en studie skriven av Cyarto, Brown, Marshall & Trost (2008) framkommer det att 

hemträning och gruppträning båda visar på relativt liknande resultat gällande förbättring av 

muskelstyrka. Helbostad Sletvold & Moe-Nilssen (2004) undersöker även de gruppträningens 

inverkan på människan, men med störst fokus på livskvaliten. I studien visar det sig att de som 

deltar i gruppträning får högre ökning av sin psykiska hälsa jämförelsevis med de som endast 

utför hemträning. I en studie skriven av Lee & Hung (2011) betonar författarna att fysisk 

aktivitet har positiv inverkan på den äldre individens psykiska hälsa och välmående.   
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WHO (2015b) hävdar att äldre bör vara måttligt aktiva minst 150 minuter eller intensivt aktiva 

75 minuter, varje veckan. Träning av specifikt muskelstärkande aktiviteter bör utföras två dagar i 

veckan och balansträning bör utföras minst tre dagar varje vecka om personen är i behov av det. 

Varje pass som den äldre utför skall helst vara minst tio minuter långt. Denna mängd fysisk 

aktivitet stärker hjärtmuskeln vilket bidrar till ökad syresättning och därmed ökad ork i vardagen. 

Energibalansen kan därmed hållas mer jämn över en dag och det blir lättare att hålla den 

kroppsliga normalvikten. Även risken för fallolyckor och frakturer minskar (WHO, 2015b). I en 

studie skriven av Almeida., et al. (2014) betonar författarna att män mellan 65-83 år som är 

intensivt fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan är benägna att leva 10-13 år länge i 

jämförelse med individer i samma ålder som är inaktiva.  Många studier är eniga om att fysisk 

aktivitet kan främja hälsa och öka livslängen, dels genom att det minskar risken för utveckling av 

kronsiska sjukdomar och psykisk ohälsa (Almeida., et al, 2014; Chodzko-Zajko, Proctor, 

Fiatarone, Minson, Nigg, Salem & Skinner, 2009; Warburton, Nicol & Bredin, 2006).  

 

Problemformulering 

De flesta av oss människor strävar efter att så länge som möjligt kunna reda oss själva i ett 

ordinärt boende. För att detta skall vara möjligt krävs det att samhället arbetar för att främja 

mänsklighetens hälsa. Desto längre individen kan bo hemma med en god hälsa sparar samhället 

resurser (Socialstyrelsen, 2015). Kölistorna till äldreboendena ökar kraftigt för varje år. 

Vårdtiderna på sjukhusen ”effektiviseras”, alltså förkortas vilket ställer allt högre krav på en 

välfungerande hemsjukvård. Som verkligheten ser ut idag finns inte alltid resurserna för att åter 

aktivera de äldre i hemmen (Socialstyrelsen 2015).  

 

Fysioterapeuten med sin kunskap har en viktig roll i samhället gällande marknadsföring av fysisk 

aktivitet i primärprevention (Fysioterapeuterna, 2015; Midlöv, Leijon, Sundquist, Sundquist & 

Johansson, 2014). Eftersom vi människor blir allt äldre, och folkmängen beräknas stiga med 20 

procent under de kommande 40 åren är det i samhället högst aktuellt att finna strategier för att 

behärskat kunna möta denna utmaning (SCB, 2014; Sveriges riksdag, 2013). För att få ökad 

kunskap i ämnet har jag valt att samtala, enligt min mening med experter inom området. 

Medlemmar från pensionärernas riksorganisation som bär på lång erfarenhet och kunskap 

(Pensionärernas riksorganisation [PRO], 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chodzko-Zajko%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19516148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiatarone%20Singh%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19516148
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur äldre individer aktiva inom 

pensionärernas riksorganisation resonerade kring fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv.  

 

Metod 

 

Design och urval  

För att besvara studiens syfte så valde jag att göra en kvalitativ studie där datainsamlingen 

skedde genom intervjuer. Detta för att individera med egna ord skulle få möjligheten att dela 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter runt begreppet fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Studiegruppen på fyra personer valdes efter ett selektivt urval. I 

detta fall innebar det att en person ”informant” som hade ett stort kontaktnät inom en 

pensionärsorganisation i norra Sverige gjorde urvalet (Jupp, 2006).  Studiegruppen bestod av två 

män och två kvinnor mellan åldrarna 66-95 år.  

 

Procedur  

Proceduren startade med att jag vid ett fysiskt informationsmöte meddelade informanten om 

vilka inklusions- och exklusions kriterier som gällde för att kunna delta i studien. 

Inklusionskriterierna innefattade att studiegruppen skulle bestå av pensionärer, minst 65 år och 

äldre aktiva inom pensionärsförening i norra Sverige. Exklusionskriterier i denna studie var om 

personerna hade svårigheter i att kommunicera med tal, om de inte talade svenska eller ej föll 

inom ramen för författarens tolkning av definitionen äldre. Jag hade som önskemål att gruppen 

skulle bestå av två kvinnor och två män, i olika åldrar och med olika aktivitetsnivåer. Därefter 

fick jag av informanten kontaktuppgifter till fyra för mig okända personer. Jag tog kontakt med 

dessa personer via telefon. Vid samtalstillfället presenterade jag mig, delgav information om 

studiens syfte, personens rätt till konfidentialitet, att intervjun skulle spelas in, att personen när 

den ville kunde välja att avbyta intervjun samt ungefärlig tid som intervjun skulle ta. Samtliga 

personer ville delta, och därför bestämde vi tid och plats för intervjun redan under samtalet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Jag utformade en intervjuguide med halvstrukturerade frågor innan intervjutillfällena (se bilaga 

2). Jag utförde sedan en testintervju med en självutvald person för att se om frågorna var 

begripliga och om den uppskattade tiden var korrekt. Jag behövde ej göra några revideringar i 

intervjuguiden efter min testintervju. Jag valde trots detta att ej inkludera testintervjun i min 

slutliga datamängd. Jag startade upp varje intervju med att presentera mig och fråga om personen 

hade några funderingar innan vi startade samtalet. Den öppna formuleringen samt 

ordningsföljden av frågorna var samma vid varje intervjutillfälle, men jag som intervjuade var 

lyhörd och gav utrymme till ytterligare följdfrågor om det ansågs nödvändigt. Varje individ 

intervjuades ensam med författaren i ett tyst rum. Intervjuerna varade mellan 30-80 minuter 

(Harboe, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts för att beskriva resultatet. De inspelade intervjuerna 

lyssnades igenom ett antal varv för att transkriberingen av texten skulle bli ordagrann. Den 

transkriberade texten lästes sedan igenom åtskilda gånger. När jag hade en förståelse för texten 

markerade jag ut meningsbärande enheter i texten samt gjorde en form av kodning i 

textmaterialet. Med sax klippte jag ut de meningsbärande enheterna och gjorde en markering på 

baksidan av vilken informant som meningsenheten tillhörde. Jag analyserade åter kodningen av 

de utklippta meningsenheterna. Efter viss reflektion föll varje meningsenhet naturligt in i någon 

av de olika koderna, eller som jag försökte tänka, lådorna. Flera koder kunde sedan tillsammans 

bilda en underkategori. Tillslut kunde två underkategorier slås samman och bilda en 

huvudkategori (se tabell 1 & 2). För att sedan få bekräftat att alla kategorier stämde med den 

transkriberande texten läste jag återigen igenom den och valde slutligen ut två citat som skulle 

stödja varje underkategori (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka tillförlitligheten i 

studien diskuterades även validiteten i resultatet med min handledare (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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Tabell 1: Överblick över analysprocessen  

 

 

 

      Koder                          Underkategori 

 

  

    Huvudkategori 

 

 

       Ansvar                                Uppväxtförhållanden   

       Aktivitet                              formar individen  

       Arv  

       Miljö 

       Ekonomi 

       Sociala aspekter 

       Yrke 

       … relaterat till uppväxten 

  

   Aktivitetsmönstret från  

   barndomen lever kvar  

 

    

 

 

Tabell 2: Överblick över analysprocessen  

 

 

 

      Koder                          Underkategori 

 

  

    Huvudkategori 

 

 

       Ansvar                                Människan präglas av    

       Aktivitet                             förändrade levnadsvillkor  

       Arv   

       Miljö 

       Ekonomi 

       Sociala aspekter 

       Yrke  

       … på äldre dagar 

  

   Aktivitetsmönstret från  

   barndomen lever kvar  
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Etiska överväganden 

 

Etisk prövning ansågs ej vara aktuell eftersom denna studie ej inkluderade patienter, utan 

medborgare. Informationspappret som personerna fick läsa igenom innan intervjuerna innehöll 

dock information om studiens syfte, varför just denna urvalsgrupp fått förfrågan om deltagande i 

studien, hur studien skulle genomföras och av vilken anledning. Information fanns även om att 

de medverkande var med högst frivilligt, att deras identitet var skyddad och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien utan några konsekvenser. Om de ville vara med i 

studien fyllde de i samtycke längst ner på pappret (se bilaga 1). Vid bearbetningen av studien 

förvarades materialet på en lösenordsskyddad mobiltelefon och dator, som endast användes för 

egenbruk. Jag bokade en timme av deltagarens tid för intervjun, men deltagarna kunde själva 

styra var och vilken tid intervjun skulle genomföras. Vid intervjuerna var det viktigt för mig att 

tänka på att ställa öppna frågor, inte sätta orden i munnen på deltagaren, undvika att ha 

förutfattade meningar, underförstådda svar och framförallt inte låta mina åsikter skina igenom 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Resultat 

 

Vid analysen framkom det tre huvudkategorier med två underkategorier vardera (se tabell 3). I 

texten nedan tabellen framkommer en beskrivning av samtliga kategorier. En beskrivning som 

stärks av ordagranna citat utplockat från det transkriberade intervjumaterialet.  

 

Tabell 3: Huvudkategorier och underkategorier  

 

 

 

       Huvudkategorier 

  

Underkategorier 

  

 

 

        Aktivitetsmönstret från barndomen lever kvar  
 

 
 

 

Uppväxtförhållanden 

formar individen  

 

Människan präglas av 

förändrade levnadsvillkor  

 

 

 

        God hälsa trots sjukdom  

  

Sjukdom begränsar 

aktivitet 

 

Anpassa aktivitetsnivå 

efter nedsättningar 

 

 

 

        Att bevara intresse för aktivitet  

  

Motivera varandra till 

aktivitetet  

 

Samhället bör arbeta 

hälsofrämjande 
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Aktivitetsmönstret från barndomen lever kvar  

Deltagarna i studien berättade om att aktivitet och ansvarstagande hade varit en naturlig del i 

deras uppväxt och om att levnadsvillkoren tvärt kan förändras. Denna kategori består av 

underkategorierna, ”Uppväxtförhållanden formar individen” och ”Människan präglas av 

förändrade levnadsvillkor”.  

 

Uppväxtförhållanden formar individen  

Individerna påpekade att den miljö de levde i som barn tillät och stimulerade aktivitet, mycket på 

grund av tillgängligheten till fin natur att leka i, ett fritt sinne och lekfulla vänner. När de talade 

om sin uppväxt framkom det att den hade inneburit mycket ansvarstagande. Ansvar i att värna 

om sina syskon, hjälpa till med vardagliga sysslor i hemmet och för att vidare skulle kunna tjäna 

egna pengar inleda yrkeskarriären i tidig ålder. Personerna talande även om goda förebilder i 

aktiva samt arbetsvilliga föräldrar och äldre syskon.  

 

”En kilometer genom skogen, då sprang vi på en gammal väg barfota. Man stötte tårna. Vi 

blödde innan vi var framme, men det var så roligt när vi äntligen såg vattnet mellan träden. Då 

ökade vi bara farten, men då skulle man ju vänta på de där småsyskonen också.” - informant 2 

 

”Jag har haft min pappa som var väldigt fysisk aktiv, och frisk till han blev nittiofyra år och då 

drabbades av en hjärnblödning, då så att, men tyvärr av min mina syskon i övrigt var vi elva 

stycken, men nu är vi bara kvar fyra stycken. Jag är äldst av oss då. Så ja, jag har alltid varit 

aktiv. Alltid tyckt om att vara igång.” - informant 1  

 

Människan präglas av förändrade levnadsvillkor  

Trots att intervjupersonerna pratade mycket om att det inlärda aktivitetsmönstret från barndomen 

är bevarat till äldre dagar, reflekterade de även över att levnadsvillkoren tvärt kan förändras i 

livet. De resonerade om deras förfäders hälsa i relation till sin egen. De talade om att 

aktivitetsnivån på äldre dagar påverkades allt mer av inre och yttre faktorer. Allmänt välmående 

och motivation kunde vara inre faktorer som påverkade. Yttre faktorer som de talade om var 

boendesituationen, då hälsan inte alltid tillät bilkörning, utemiljön, vädervariationer, förändringar 

av den sociala umgängeskretsen och den ekonomiska situationen, eftersom allt kostar.  
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De menade även på att de yttre faktorerna i sin tur påverkade de inre faktorerna och vice versa. 

De pratade också om att rörelse förr om åren skedde mer spontant i vardagen, det som idag kallas 

fysisk aktivitet och är så väldans propagerat och tidsbestämt.  

 

”Trettio till fyrtiofem minuter är vad de kan ta för tid att gå. Om jag går Köpmannagatan, och så 

brukar jag gå även en annan väg. Ofta uppåt. Ibland går jag efter skoterspåret ut på isen, för de 

är så fint att gå med rollatorn. [Med skratt i rösten] Min son skrattade åt mig och sa, nog är du 

tokig, rollatorn på skoterspåret.” - informant 2  

 

”Det är ju det, när man slutar jobba så får man ju mindre. Men vi klarar oss ändå, men det är ju 

inte så mycket att hurra för. Så därför är det viktigt att PRO har subventionerade priser på olika 

aktiviteter” - informant 3  

 

God hälsa trots sjukdom 

Deltagarna i studien resonerade mycket runt sina sjukdomshistorier, men de påpekade samtidigt 

att man kan ha en god hälsa trots diverse nedsättningar. Denna kategori består av 

underkategorierna ”Sjukdom begränsar aktivitet” och ”Anpassa aktivitetsnivå efter 

nedsättningar” 

 

Sjukdom begränsar aktivitet 

Personerna berättade ingående om sina egna, men även om anhörigas sjukdomshistorier. Alla 

delgav varierande berättelser. En gemensam nämnare från samtalen var att de hade varit tvungna 

att utesluta vissa aktiviteter på grund av diverse nedsättningar. Aktiviteter som de erhållit som 

sitt största intresse under tidigare år.  De talade om att de hade en underliggande känsla av rädsla 

för att förta sig så de inte alls kunde komma ut i samhället.  

 

”Jaa, det här med att vara ute i naturen har alltid varit mitt största intresse. Jag har hållit på 

med orientering i väldigt många år [harklar sig]. Men nu, vad kan det vara, för nära på tio år 

sedan då fick jag nedsatt syn och då kan man inte hålla på med kartläsning och sådär.” - 

informant 1 
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”Jag har ju haft en hjärtinfarkt, så jag får ju vara lite försiktig med vissa saker. Och framförallt 

skottar jag aldrig snö. Även fast jag har sommarstuga. Nu har jag sagt åt mina vänner och 

bekanta, [högre tonläge] rör inte snön.” - informant 4  

 

Anpassa aktivitetsnivå efter nedsättningar 

Individerna resonerade om vikten av att inse vilka nedsättningar man har, trots det sysselsätta sig 

med sina intressen, göra det bästa av situationen, använda hjälpmedel vid behov och därefter 

anpassa aktiviteter efter nedsättningar.  Deltagarna hävdade att det fanns många fördelar med att 

vara pensionär. Friheten i att själv få välja aktiviteter, utnyttja tiden och ägna sig åt det som är 

roligt. De menade på att aktivitet handlar om eget ansvar. Om viljan finns, så finns möjligheter.  

 

”Jag kan inte gå med stavar. Nej då gick ju inte det för jag fick så ont i den här axeln, och då 

hjälpte det inte att gå med en stav heller, för då hade jag inte nog med säkerhet för den vänstra 

fotleden. Då fick jag ju rollatorn. Herregud, tack gode gud för rollatorn. [Med skratt i rösten] 

Folk tittar på mig och jag tänker, om ni bara visste vad den här kompisen betyder för mig. Jag 

kan gå så rakt. Jag kan sträcka på mig som den friskaste personen, och jag kan gå så fort.” - 

informant 2  

 

”Jåå, jo jag tycker det går bra när jag får vara ledig. Jag ka ju delta i det jag vill, det jag tycker 

är roligt, och aktivera mig så mycket jag själv tycker.” - informant 3  

 

Att bevara intresse för aktivitet  

Deltagarna talade mycket om aktivitet utifrån sociala aspekter. De hade även förhoppningar om 

att samhället skulle tillvarata den äldre individens behov och önskningar. Denna kategori består 

av underkategorierna ”Motivera varandra till aktivitetet” och ”Samhället bör arbeta 

hälsofrämjande” 

 

Motivera varandra till aktivitet  

När deltagarna i studien talade om fysisk aktivitet framkom det att de utövande många aktiviteter 

i grupp. Några av dessa var vattengympa, körsamverkan, dans, boule, bowling och stavgång. De 

talade om samvaron med gruppen innan och efter aktivitet som en tydlig motivationsfaktor. 
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Övriga faktorer som ökade deras aktivitetsnivå var drivande nära och kära, vägledning och 

engagemang från pensionärernas riksorganisation.   

 

”Det sociala tycker jag ju är väldigt viktigt också. Om vi tänker Pensionärernas 

riksorganisation, de har ju ordnat sådan här vattengympa som jag nu är med i. Den är ju två 

gånger i veckan. Det är jättebra, för vi är många. Vi är över femtio stycken, och vi har 

jätteroligt, och sitter i bastun och svamlar både före och efter.” - informant 3  

 

”och så sporrade vi varandra min man och jag. När vi träffades var han mycket bättre på att åka 

skidor, för han hade ju åkt tävlingar. Ja de var ju att komma upp för backarna, då stod han där 

uppe och väntade på mig, [med skratt i rösten] och när jag kom upp, då for han. Då var de för 

mig bara att fara iväg.” - informant 2  

 

Samhället bör arbeta hälsofrämjande   

Individerna berättade att det behövs variation för att bevara intresset för aktiviteter. Även 

vägledning, av en duktig ledare. De talade om visioner om att samhället skall satsa på att öka de 

äldres fysiska hälsa. Anordna allmänna föreläsningar om lämplig träning vid olika typer av 

sjukdomar och om vad hemkommunen kan bidra med för att aktivera befolkningen, propagera 

mer för det utbud som finns.    

 

”Vi var väldigt aktiva några vintrar, för några år sedan. Då var vi på gymmet, flera gånger i 

veckan. Två gånger i veckan. Men, det har vi lagt av med. Man blir ju less, samma rörelser 

varenda dag. Men, vi var ju ett gäng som gick dit, och det var ju jätteroligt, men man blir less, 

tyvärr. För jag vet att det är bra för hjärtat. För jag har ju haft problem med hjärtat.”- 

informant 4  

 

”För vi kan mycket själva om vi har möjligheter. Gud vad jag önskar att jag skulle få komma 

till… om jag inte kan bo kvar hemma, peppar peppar, jag är ju så gammal. Men om jag får leva 

några år till. Att jag får komma till ett boende där jag kan få vara igång i vatten och röra mig 

eller åtminstone få gå i bastu eller andra aktiviteter så jag kan få bli varm och svettig.” - 

informant 2  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Det föll sig naturligt att denna studie skulle vara en kvalitativ ansats eftersom att jag som 

författare ville resonera med individer som bar på värdefull kunskap och erfarenhet i ämnet. Den 

kvalitativa metoden var även en förutsättning för att kunna besvara studiens syfte. Styrkan med 

en kvalitativ studie är den värdefulla kunskap som utvinns vid den specifika mänskliga 

interaktionen. Kunskap som även intervjupersonen kan uppleva som positiv, då denne kan vinna 

nya insikter om sin livssituation. Jag som författare utformade en halvstrukturerad frågeguide 

med öppna frågor för att samtliga deltagare i studien skulle få samma möjlighet att framföra sina 

åsikter (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var min första intervjustudie, vilket kan ha påverkat 

intervjuerna, och därmed resultatet. Min handledare validerade resultatet vilket ökar dess 

trovärdighet. För att minska risken av att påverka kvalitén i studien hade jag innan påbörjat 

arbete läst mycket i litteratur om tillvägagångssättet i kvalitativ metod (Ekholm & Fransson, 

1992; Hansagi & Allebeck, 1998; Harboe, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Att jag var ensam 

som utförde denna studie och ej hade någon att dagligen bolla tankar och funderingar med är en 

annan aspekt som kan ha påverkat resultatet. Jag har dock varit noga med att kontrollfråga 

intervjupersonerna om jag uppfattat deras svar rätt, jag har efter inspelning lyssnat igenom 

intervjuerna, och läst igenom den transkriberade texten flera varv. Allt för att resultatet skall 

återspegla den kunskap som intervjupersonerna ville förmedla ut. Det fanns inga fastställda 

normer för hur många som skulle intervjuas, men efter att ha utfört fyra intervjuer samt en 

testintervju upplevde jag att materialet var rikt på kunskap. Dock kan jag inte svara på om ett 

ökat antal intervjupersoner hade berikat materialet ytterligare. Jag valde att inte inkludera 

testintervjun i resultatet på grund av att personen ej var medlem i någon pensionärsförening, och 

därav ej föll inom ramen för mina inklusionskriterier. Det fanns en risk att de personer som 

ställde upp i intervjun alla var relativt aktiva, eftersom samtliga var medlemmar i pensionärernas 

riksorganisation, då ett medlemskap är ett aktivt val i sig. Dock ser jag inte det som någon 

nackdel, då resultatet istället kan representera dessa medlemmars, med olika intressen, åldrar, 

kön och uppväxtförhållanden syn på fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur äldre individer aktiva inom 

pensionärernas riksorganisation resonerade kring fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv. I 

resultatet framkom det tre huvudkategorier, ”Aktivitetsmönstret från barndomen lever kvar”, 

”God hälsa trots sjukdom” och ”Att bevara intresse för aktivitet”. Alla med två underkategorier 

vardera.  

 

När deltagarna i intervjun resonerar om sina uppväxtförhållanden beskriver de fysiska aktiviter 

som en naturlig del i vardagen. De pratatar även om fördelarna med att leva i en miljö där både 

yttre och inre förhållanden stimulerar aktivitet. Författaren Engström (2008) har utfört en 

uppföljningsstudie där han undersöker hur upplevelsen av fysiska aktiviteter under uppväxten 

speglar aktivitetsnivån trettioåtta år senare. I studien framkommer det att ökad fysisk aktivitet på 

fritiden, samt medlemskap i idrottsförening under uppväxten bidrar till ökad aktivitetsnivå på 

äldre dagar. Det framkommer även att de som har högre betyg i skolidrotten är mer fysisk aktiva 

på äldre dagar än de som har lägre betyg. Personligen tror jag det är väldigt viktigt att 

implementera fysisk aktivitet, eller rättare sagt, lek som en naturlig del i ett barns vardag redan 

från livets start. Författaren Ambert (1992) menar på att barn lär sig, och tar efter sina föräldrars 

beteenden. Jag anser att det är av största vikt att föräldrar och vuxna i ett barns närhet är goda 

förebilder, tänker på att föregå med en spontan och lättsam inställning rörande vardagliga 

aktiviteter och samtidigt låter barnets kreation träda fram.  

 

Under intervjun reflekterar individerna mycket över att det inlärda aktivitetsmönstret från 

barndomen i mångt och mycket består även i vuxen ålder, men att man med åren drabbas av 

ofrånkomliga nedsättningar som påverkar funktionen i aktiviteterna. Trots detta anser de att 

deras hälsa är god. I litteraturstudien av Holm & Severinsson (2013)  framkommer det att en 

individ genom att ha en positiv och accepterande inställning kan förena sig med ohälsan, och att 

den positiva attityden är nyckeln till att skapa en mening i vardagen.  Att delta i meningsfulla 

aktiviteter kan vara en av faktorerna som bidrar till att de äldre personerna känner sig 

meningsfulla och därmed respekterade i samhället (Holm & Severinsson, 2013).  
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Jag har en stark åsikt om att optimisten i allmänhet har en högre självupplevd hälsa än 

pessimisten. Jag tror att alla kan jobba med sin optimism, och att det handlar mycket om att lära 

sig flytta sitt fokus till de positiva sakerna som livet har att erbjuda.  

 

I intervjun pratar personerna om att sjukdom är en faktor som begränsar aktivitet, men om man 

vill så går det att anpassa aktiviteter efter nedsättningar. I en studie skriven av From, Johansson 

& Athlin (2007) menar författarna på att den äldre individens möjlighet till att må bra är 

beroende av dess förmåga att kompensera och anpassa sig. Studien menar även på att människor 

i den äldres närvaro, vänner, familj, vårdpersonal har en viktig uppgift i att stödja den äldre 

personens positiva tankar och låta denne behålla kontrollen över sitt eget liv. När jag läser 

studien tänker jag direkt på scenarion i livet då människan plötsligt, från att vara helt frisk inte 

kan reda sig själv. Vidare tänker jag på hur viktigt det då är med en välfungerande hälso-

/sjukvård och social omvårdnad med personal som har kompetensen och ges möjligheten att 

ägna tid åt att vägleda den äldre i återanpassning av vardagliga aktiviteter.  

 

Intervjupersonerna i denna studie ordar mycket om vikten av att hitta drivkraften i varandra. 

Drivkraften för att aktiveras. I en studie utförd av Helbostad, Sletvold & Moe-Nilssen (2004) vill 

författarna få klarhet i gruppträningens inverkan på människan. Studien inkluderar slumpmässigt 

utvalda personer från sex olika distrikt i Norge. Universitetet i Bergen, stiftelsen och rådet i 

Norge utför i sammarbete denna undersökning för att utveckla vetskapen inom fysioterapin. De 

låter åttio äldre individer utföra ett träningsprogram i hemmet, fyrtio av dessa får även delta i två 

gruppträningstillfällen i veckan. Resultatet visar på att den grupp som inkluderar gruppträning 

utöver hemträning får en ökad psykisk hälsa.  

 

Intervjupersonerna i min studie framför önskningar om att samhället skall propagera för det 

utbud som redan finns rörande fysisk aktivitet. Med åsikten om att det finns mycket, men att 

informationen inte alltid nås ut och därav påverkar uppslutningen vid diverse aktiviteter.  Själv 

bär jag på en åsikt om att samhället måste bli bättre på att nå även medborgare som inte är lika 

genuint fysiskt aktiva i grunden. Utöka utbudet med grupper anpassade efter olika 

aktivitetsnivåer, såklart med möjligheten till progression.  
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I en intervjustudie skriven av Midlöv, Leijon, Sundquist, Sundquist & Johansson (2014) vill 

författarna få en uppfattning om vad som påverkar utvecklingen av aktivitetsnivån. Författarna 

utför därför tre intervjuer på samma individer under ett tidspann på åtta år. Intervjugruppen 

består av cirka tusen män och tusen kvinnor i åldrarna 53-84 år. Resultatet visar på att låg 

självrapporterad fysisk aktivitet är sammankopplat med låg självupplevd hälsa, rökning, fetma 

och även låg utbildningsnivå. Författarna anser därför att marknadsföring av fysisk aktivitet bör 

vara av högsta prioritet för att förebygga sjukdom och främja hälsa.  

 

Nu har det varit mycket ordat om äldre. Jag vill egentligen frångå kategorisering av människor 

utifrån åldrar, då jag själv anser att ”ålder bara är en siffra”, men samtidigt kan vi inte undvika 

det faktum att vi alla blir äldre. Vi vet att vårdtiderna på sjukhusen blir kortare, samtidigt som 

arbetsbelastningen på hemsjukvården ökar. Vi vet också att människan för varje dag som går, på 

grund av tillgänglighet till information blir mer påläst och därav kommer kräva mer av samhället 

(Socialstyrelsen, 2015). I samhället pratar vi om hur dagens barnuppfostran skiljer sig från förr, 

att barnen idag inte är lika aktiva och inte behöver ta lika mycket ansvar.  

 

Slutligen skulle jag vilja propagera för att jag i denna intervjustudie har fått samtala med en 

drivande och öppensinnad generation som har otroligt mycket att lära ut. En generation med ett 

djup och en äkthet som jag imponeras över. Det är helt enkelt oklart om framtidens äldre 

generation kommer vara lika genuint drivna. Fysioterapeuten med sin kunskap har en viktig roll i 

samhället. Den kan pedagogiskt illustrera sambandet mellan rörelse och hälsa för att individen 

skall förstå dess samband, samt bidra med vägledning om hur individen kan jobba med sina egna 

resurser (Fysioterapeuterna, 2015). Det ligger dock en stor utmaning i att få andra individer så 

pass drivna att de i slutändan kan hjälpa sig själva att upprätthålla en god hälsa. Jag står starkt 

fast vid åsikten om att det bästa är om detta arbete startar i tid. Fysioterapeuten bör komma ut i 

skolor, möta barn i tidig ålder och propagera för hälsofrämjande insatser på ett pedagogiskt och 

individanpassat sätt. Med detta sagt anser jag att det är högst aktuellt att fysioterapeuten får mer 

utbildning i vägledningsmetodik. Metodik för att kunna hjälpa människor till självhjälp. 
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Konklusion 

 

Denna studie har förmedlat att aktivitetsmönstret från barndomen i mångt och mycket lever kvar 

även till vuxen ålder. Att sjukdom är en del av livet, men att man trots det kan ha en god hälsa 

och aktiv livsstil. Att sociala aspekter är en motivationsfaktor för aktivitet och att det går att hitta 

drivkraften i varandra för att upprätthålla en aktiv livsstil. Jag anser att det är viktigt att vi 

människor tidigt gör oss medvetna om att vi lever allt länge och om vi skall orka reda oss själva 

och samtidigt bibehålla en god hälsa, värnar om den. Fysioterapeuter, arbetsgivare, övrig 

vårdpersonal, samhället, den äldre individen och anhöriga kommer alla att kunna ha nytta av en 

ökad inblick i ämnet för att analysera de fördelar som framkommer av studien, vilka 

förbättringsområden som finns för att vidare, tillsammans arbeta för utveckling. Jag anser att 

framtida studier bör fördjupa sig mer i hur man skall kunna motivera den framtida äldre 

befolkningen till ökad fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1  

 

Information om examensarbete  

Mitt namn är Johanna Andersson och jag läser till fysioterapeut på Luleå tekniska universitet. I 

mitt examensarbete gör jag en intervjustudie med personer 65 år och äldre, aktiva inom 

pensionärsförening i norra Sverige.  

  

Vi människor lever allt längre. Den förväntade medellivslängden i Sverige under femårsperioden 

2009-2013 var för kvinnor nästan 84 år och för män 80 år, och medellivslängden förväntas bara 

stiga allt mer för varje år. Att åldras med en välbehållen hälsa och bo kvar hemma så länge det är 

möjligt är viktigt att sträva efter. Fysisk aktivitet är en faktor som har visat bidra till många 

positiva hälsoeffekter. Ett aktivt åldrande som inkluderar fysisk aktivitet kan bidra till detta. 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur du resonerar kring begreppet fysisk aktivitet 

samt hur samhället och fysioterapeuter kan bidra med åtgärder för att främja den fysiska hälsan 

för äldre.   

 

Om du vill delta, talar svenska, är 65 år och äldre samt är medlem i Pensionärernas 

riksorganisation kan du fylla i dina kontaktuppgifter nedan. Om du samtycker kan vi redan idag 

bestämma tid och plats för intervju. Avsätt cirka 60 minuter för intervjun. Intervjun kommer att 

spelas in för att kunna skrivas ut och sammanställas. Resultatet kommer att redovisas utan att det 

kan sammankopplas med dig som person. Din identitet kommer vara skyddad och du kan när 

som helst välja att inte svara på en fråga eller att avbryta intervjun.  

 

Med detta informationsbrev vill jag fråga dig om du vill delta i denna intervjustudie. Det färdiga 

examensarbetet kommer sedan att publiceras på internet och finnas tillgänglig via Luleå 

Tekniska Universitets hemsida, http://epubl.ltu.se. 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

Denna intervjustudie syftar till att få kunskap om hur personer 65 år och äldre  

resonerar kring begreppet fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv  

  

Bakgrund  

1. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?  

(Ålder, familj, boende, utbildnings-/arbetsbakgrund, nuvarande intressen och sysselsättningar)  

 

Hälsosamt åldrande  

Folkhälsomyndigheten (2015a) definierar hälsosamt åldrande som ”En process där 

möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv 

del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på 

grund av ålder”. 

 

2. Vad är god hälsa för dig?  

3. Hur skulle du beskriva din nuvarande hälsa i största allmänhet?  

Fysisk hälsa 

World health organization (2015) hävdar att personer över 65 år bör vara måttligt aktiva 150-300 

minuter eller intensivt aktiva i 75-150 minuter, varje veckan. Vidare bör träning av specifika 

muskelstärkande aktiviteter utföras 2 gånger i veckan. 

 

4. Hur skulle du beskriva din nuvarande fysiska hälsa?  

5. Har du en fysisk aktiv vardag?  

Om ja – hur många timmar i veckan och vad för aktiviteter?  

Om nej – varför inte? skulle du vilja vara fysisk aktiv?  

6. Har din aktivitetsnivå förändrats under åren?  

 

 



 
 

Hälsofrämjande åtgärder 

Folkhälsomyndigheten (2015a) anser att det är viktigt att optimera de fysiska, psykiska och 

sociala faktorerna för att kunna ett åldras hälsosamt. 

  

7. Vad skulle du kunna göra för att öka din hälsa? Eller vad är hemligheten bakom din goda 

hälsa?  

8. Hur ser du på din dagliga fysiska aktivitetsnivå? 

9. Vilka förutsättningar för fysisk aktivitet finns i samhället?  

10. Vad finns det för förbättringsområden gällande fysisk aktivitet i din hemkommun? 

 

Pensionärernas riksorganisation 

11. Hur skulle du beskriva pensionärernas riksorganisation, med dina egna ord?  

12. Varför väljer du att vara medlem i organisationen?  

13. Ökar ditt medlemskap i organisationen din fysiska aktivitetsnivå?  

14. Finns det något mer du skulle vilja tillägga i den här intervjun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


